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Kartläggning av samarbeten och nätverk gällande
internationalisering av högre utbildning
Bakgrund
Forum för internationalisering har genomfört en kartläggning av nationella grupper,
samarbeten och nätverk som på något sätt och i någon omfattning arbetar med frågor som
handlar om internationalisering av högre utbildning. Kartläggningen är ett bidrag till Forums
arbete med att undanröja hinder för internationalisering och skapa goda förutsättningar för
internationalisering. Kartläggningen bidrar även till kunskap som underlättar formandet av den
plattform för internationalisering som föreslogs i betänkandet Ökad attraktionskraft för
kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78).1 2
Kartläggningen baseras på en enkät som skickades ut till Forums medlemmar i oktober 2019.
Enkäten besvarades av 12 av Forums 16 medlemmar. Kartläggningen har inte som ambition att
vara heltäckande utan bygger endast på de uppgifter som lämnats och kvalitetssäkrats av
respektive organisation. Den ska heller inte ses som en utvärdering av gruppernas arbete.
Fokus för kartläggningen har varit på de grupper, samarbeten och nätverk i Sverige som på
något sätt arbetar med frågor som handlar om internationalisering av högre utbildning. En del
enkätsvar har dock även inkluderat internationella samarbeten. Dessa finns inkluderade i
bilaga 1. För en mer heltäckande bild av svenska lärosätens deltagande i EU-relaterade nätverk
och deras representation i Bryssel finns dock en sammanställning gjord av SUHF.3
Forum för internationalisering beslutade i oktober 2020 att publicera den sammanställda
kartläggningen som en ögonblicksbild.

1

SOU 2018:78
UHR fick i mars 2021 uppdrag av regeringen att tillsammans med Vetenskapsrådet och Vinnova
vidareutveckla förslaget om en plattform för internationalisering. Syftet är att möjliggöra en stabil och
långsiktig struktur för samordning av frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning,
forskning och innovation. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2021.
3 https://suhf.se/app/uploads/2020/11/SUHF-kartlaggning_Brysseln%C3%A4rvaro_200820.pdf
2

1 (9)

Arbetsgruppen för
migrationsfrågor

Forum för
internationalise
ring (UHR)

MV

2018 Myndigheter
& lärosäten

9

Frekvens på
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Nätverkets namn (AÖ)

Kallande

Bilaga 1: Kartläggning av grupper, samarbeten och nätverk som handlar om internationalisering av högre utbildning. Uppgifter har lämnats och kvalitetssäkrats av
medlemmarna i Forum för internationalisering under 2019-2020.

Sammanfattning

Kvartalsvis Forums arbetsgrupp för migrationsfrågor ska arbeta med att förenkla migrationsprocessen för dem
som söker sig till Sverige för studier på högskolan. Företrädesvis ska arbetsgruppen arbeta med
hinder och frågor av principiell natur. Gruppens uppdrag är inte att lösa enskilda ärenden. Det är
emellertid viktigt att enskilda ärenden kommer till gruppens kännedom då de i många fall visar på
problem av principiell natur.

Deltagande organisationer
(enligt rapportering)

Länk

UHR, SI, SUHF, ISP, MV, Sida,
EurAxess, Ladokkonsortiet

Arbetsgruppen ska ta sig an frågor som har identifierats genom Forums arbete. Gruppen kan också
arbeta med frågor som den själv identifierar.
Migrationsfrågor är ett omfattande område. Gruppens uppdrag begränsas till att i huvudsak röra de
grupper av personer som kommer till svenska lärosäten som studenter eller gästforskare, samt
medsökande till dessa grupper. Arbetsgruppen träffas, eller på annat sätt samordnar sig, minst en
gång mellan varje möte med Forum.
Arbetsgruppen för Studiestöds- Roteran U
studiestöd i Norden myndigheterna
de
(ASIN)
i Norden
ansvar

1973 Myndigheter

CESAER

CLUSTER

8

Halvårsvis Arbetsgruppen för studiestöd i Norden (ASIN) ska stödja ett nära samarbete mellan de statliga
myndigheterna som ansvarar administrationen av studiestöd i de nordiska länderna och de
självstyrande områdena.

CSN Sverige, Lånekassen Norge,
SU Danmark, Lin Island, Studni
Färöarna, FPA Finland, Nanoq
Grönland, AMS Åland

54

CESAER (The Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research)
is an association of some 50 leading European engineering universities. Within CESAER the
members can act on a higher policy level thereby influencing decision makers on issues relevant to
engineering education and research.

KTH, mfl

https://www.cesaer.org
/

Universiteten Roteran F& 1990
(deltagarna)
de
U
ansvar

Universitet

13

Strategic alliance among European leading Technical Universities.

KTH, mfl

www.cluster.org

Dean’s Forum

University of
Tokyo

2010

Universitet

12

The University of Tokyo initiated the network in 2010 in order to launch a partnership at a global level
on issues common to the technical universities’ futures.

KTH, mfl

https://www.kth.se/en/
om/internationellt/natv
erk/deans-forum1.365479

Den globala skolan

UHR

2000
(ca)

UHR,
lärosäten &
skolor

UHR, Skolor, Lärosäten

https://www.utbyten.se
/mojligheter/mojlighete
r-inom-forskola-ochskola/den-globalaskolan/

Euraxess

Vinnova

Vinnova, UHR. Formas, Lärosäten
(via SUHF-förslag), Forte, VR

https://euraxess.ec.eur
opa.eu/

Roteran U
de
ansvar
UHR

U

Vinnova F

2006 Myndigheter
& lärosäten

Halvårsvis Den globala skolan anordnar regionala seminarier inom lärande för hållbar utveckling i samarbete
med kommuner, skolor, myndigheter och organisationer. Den globala skolan jobbar med
kompetensutveckling för lärare, skolledare och lärarstudenter. Vi ger också stöd till kommuner och
beslutsfattare. Formen leder till många nätverk och kontakter. Deltagande ej klarlagt; att uppdatera.

Årsvis

Euraxess är ett europeiskt nätverk som syftar till att främja forskarrörlighet. Sedan EU-FoU-rådet
2006 lyftes in på VINNOVA har uppdraget funnits hos myndigheten. Eftersom nätverkets syfte är att
främja forskarrörlighet har den en stor betydelse för att aktörer från sektorn träffas för att utbyta
erfarenheter och diskutera eventuella utmaningar kring temat.

Medlemmar

Frekvens på
möten

Organisationer

Fokus

UHR

UHR

U

2000 Myndigheter
(ca)

10

Årsvis

Europasskonsortiet

Regeringen

UHR

U

2005 Myndigheter
& lärosäten

5

Ursprung

European University
Association (EUA)

European University
Consortium for
Pharmaceutical
Sciences (ULLA)

Start

Kallande

Euroguidance
mobilitetsnätverk
(Euroguidance)

Nätverkets namn (AÖ)

2001 Universitet & >800
organisatione
r
UU, London, ULLA’s F& 1992
Leiden &
Executiv U
Amsterdam
e
Committ
ee

9

Expertgruppen för
studieadministrativa
frågor

SUHF

SUHF

Fortbildningsavdelni
ngen för skolans
internationalisering
(FBA)

Riksdag &
regering

UU

F& 1964 Lärosäten,
U
myndigheter
& intresseorganisatione
r

7

UHR

2008 Myndigheter,
departement
& lärosäten

13

Forum för
Utbildningsinternationalisering departementet
(Forum)

U

Universitet

2005 Lärosäten,
(ca) myndigheter
& intresseorganisatione
r

Sammanfattning

Deltagande organisationer
(enligt rapportering)

Länk

Ett myndighetsnätverk under ledning av UHR med representanter från Skolverket, SI, Myh, CSN,
UHR, CSN/Utlandsstudiestöd,
https://www.euroguida
AMS och vägledarutbildningen vid Stockholms universitet som träffas för informationsutbyte. Bidrar
Skolverket, SI, AF/EURES,
nce.eu/
till omvärldsbevakningen. Har gett ökad kunskap om respektive myndighets verksamhet. Erbjuder en
MUCF/Eurodesk, MYH,
https://www.uhr.se/syv
plattform för samarbete - t.ex. konferenser. Gruppen kan ev utökas i en framtid. Kan stärka den
UHR/Europass, UHR/ENIC NARIC,
/infor-enoperativa delen av sin verksamhetspalett. För CSN:s del endast utbyte av information.
UHR/University Admissions
utlandsvistelse/eurogui
Omvärldsbevakning kring inkommande och utgående mobilitet.
dance-arbetar-for-dig/

Halvårsvis UHR ansvarar för att samordna arbetet med Europass. Olika myndigheter har ansvar för olika delar
och UHR samordnar. Grupperingens uppdrag sträcker sig utanför högskolan. Samordningen finns
eftersom de olika delarna av Europass; Diploma supplement, Tillägg till yrkesexamen,
Mobilitetsdokumentet, språkpasset, Meritförteckningen, ligger på olika myndigheter men vissa delar
som tex Diploma supplement skulle kunna fungera utan samordning. Nya Europass-portalen kan
komma att påverka arbetet i framtiden. Även digitaliseringen av Erasmusadministrationen.

UHR, MYH, Skolverket, UU,
Arbetsförmedlingen

https://www.uhr.se/inte
rnationellamojligheter/europass/

KTH, mfl

https://eua.eu/

Halvårsvis The primary aim of the ULLA network is to enhance collaboration within education and research in
pharmaceutical sciences between the member universities. One of the cornerstones of ULLA is the
biennial summer schools for PhD students. ULLA-nätverket lyfts fram som det viktigaste strategiska
nätverket för internationalisering och utbildningsutbyten inom farmaceutiska fakulteten.

Uppsala universitet, mfl

https://ullapharmsci.or
g/ulla/

Kvartalsvis Gruppen bereder och hanterar studieadministrativa frågor och regelfrågor för tillträde
tillhögskoleutbildning och utfärdande av examina. UHR inbjuden att delta i arbetet. Fungerat som en
samordnade gruppering för strategiska och operativa frågor inom hela det studieadministrativa fältet,
ibland även internationalisering koppling till antagningsfrågor frågan om studieavgifter landar t ex här.

SUHF, verkst tjänsteman fr uh,
UHR, Lärosäten, SFS,
Ladokkonsortiet

European University Association: EUA’s mission as the voice of Europe’s universities is to influence
the outcomes of European level policy debates on issues that will have an impact both at national
level on the work of national university associations and for the association’s individual member
universities.

Veckovis Anordnar viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever UU, Språklärarnas riksförbund,
med annat modersmål än svenska. Deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram
Skolverket, EDU Uppdrag,
för lärare. FBA har sedan -64 i uppdrag att fortbilda skolpersonal i hela landet m fokus på
Euopean Centre for Modern
internationalisering. Enheten är ett kunskaps- och resurscentrum och vänder sig till lärare/skolor som
Languages,
vill arbeta m flerspråkighet, språkutvecklande arbetssätt och studiehandledning på modersmål. I
Fremmedspråksenteret (Hladen),
nuläget rekryteras tre lektorer och tre doktorander i utbildningsvetenskap m inriktning mot
Inst. för moderna språk (UU)
skolspråken. En lektor i flerspråkighet finns. Verksamheten planeras att utvecklas m kurser i
flerspråkighet, modersmålsdidaktik.
Forum för internationalisering skapades i slutet av 2008 på Utbildningsdepartementets initiativ. Syftet
är att förbättra samordningen mellan de svenska myndigheter och organisationer som berörs av och
kan påverka universitetens och högskolornas internationalisering. Forum för internationalisering ska

UHR, SI, UKÄ, SUHF, CSN,
Justitiedepartementet,
Näringsdepartementet,

https://www.edu.uu.se/
fba/

https://www.uhr.se/inte
rnationella-

Frekvens på
möten

Medlemmar
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Ursprung
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Sammanfattning
bidra till att undanröja hinder för internationalisering av högre utbildning i Sverige. Det gäller alla
former av internationalisering: utresande studenter och lärare, inresande studenter och lärare,
internationalisering på hemmaplan.

Högnätet

Högskolorna

Högskolornas
Högskolorna
nätverk för strategisk
internationalisering
(HÖNSI)

Roteran U
de
ansvar

2000 Högskolor &
(ca)
UHR

11

Årsvis

Nätverket bildades av landets högskolor eftersom de såg ett behov av att diskutera och utbyta
erfarenheter kopplat till implementeringen av Erasmus+ programmet. UHR blir inbjudna på en
regelbunden basis för att samla in återkoppling och erbjuda stöd i frågor som uppkommer. UHR:s
deltagande i nätverket kan ha en positiv påverkan på högskolans internationalisering eftersom vi
genom återkoppling från nätverket kan underlätta hanteringen av E+ som gör att de i förlängningen
kan skicka fler deltagare. Högnätet har varit betydligt mer aktivt tidigare år men har de senaste åren
legat i dvala. Dock har det nyligt skickats runt en lista för uppdatering av representanter och man har
diskuterat att hitta tid för ett möte. Det är en gruppering som varit till bra hjälp för dem som arbetar
med de konkreta frågorna gällande studentmobilitet i första hand, och vi ser att det finns en god
anledning till att fortsätta hålla nätverket vid liv framåt, i synnerhet med nya programperioden för
dörren.

Roteran F& okänt Högskolor &
de
U
UHR
ansvar

11

Halvårsvis Ett nätverk där möjligheter finns att diskutera gemensamma frågor och problem, samt dela goda
exempel och bra lösningar med varandra. Gruppen har inget mandat, men fungerar som stöd.
HÖNSI fungerar som ett stöd och en plattform där frågor och problem kan stötas och blötas.
Deltagarna delar generöst med sig av hur man arbetar på respektive högskola. Representanter från
UHR har bjudits in och deltagit. Det har fungerat som informationstillfällen för deltagande högskolor
men också som en möjlighet för UHR att inhämta information om högskolornas verksamhet inom
internationaliseringsområdet.

Deltagande organisationer
(enligt rapportering)
Migrationsverket, STINT, Sida,
SFS, Utbildningsdepartementet,
Utrikesdepartementet

mojligheter/Forum-forinternationalisering/

Mälardalens högskola, Högskolan
Dalarna, Högskolan i Halmstad,
Högskolan i Skövde, Högskolan
Kristianstad, Högskolan Väst,
Blekinge Tekniska Högskola,
Södertörns högskola, Högskolan i
Borås, Försvarshögskolan, UHR

Mälardalens högskola, Högskolan
Dalarna, Högskolan i Halmstad,
Högskolan i Skövde, Högskolan
Kristianstad, Högskolan Väst,
Blekinge Tekniska Högskola,
Södertörns högskola, Högskolan i
Borås, Försvarshögskolan, UHR

International Science
Program Uppsala
universitet (ISP)

Regeringen

UU &
Sida

F& 1961 Lärosäten &
U
myndigheter

8

Kvartalsvis ISP ger långsiktigt stöd till utveckling av forskningskapacitet inom basvetenskaperna matematik, fysik
SU, UU, Sida, Thailand
och kemi i låginkomstländer. Stödet går till forskargrupper och vetenskapliga nätverk, samarbete,
International Cooperation Agency,
doktorandutbildning i sandwichprogram. ISP startade som “seminarieprogram” och övergick under
Thailand Sci. Rs. & Innovation
80-talet till nuvarande form. ISP samarbetar med många andra svenska univ. och bidrar till deras
(TSRI), Thai Ministry for Higher
respektive internationalisering.
Eucation Science etc., African
Academy of Science, American
Institute of Physics

International Student
Information Forum
(ISIF)

Regeringen

UHR

U

10

Kvartalsvis UHR ska i samråd med medverkande myndigheter och andra relevanta aktörer främja en tydlig och
samordnad webbaserad information riktad till utländska studenter och potentiella studenter.
Regeringsuppdrag via regleringsbrev 2017. Grupperingen fortsätter att fylla en funktion i delning av
information om kring vad som händer rörande internationella studenter. Inledningsvis kunde också
vissa frågor kring informationsdelning lösas. Den utmynnade också i förslag kring hur University
Admissions etc. skulle utformas. Framtiden oviss. Har stärkt partnerskap mellan UHR och SI.
Intentionen i uppdraget vad gäller djup integration o one-stop-shop o/el. portal är dock svår att nå. Ej
budget.

2017 Myndigheter
& studenter

Länk

UHR, MV, SI, Lärosäten (via
SUHF-förslag), Studenter (M.Sc.),
Skatteverket, Försäkringskassan,
Erasmus Student Network, STAF
(Stockholm Academic Forum;
webb studyinstockholm.se)

https://www.isp.uu.se/

Kommittén för
utvecklingsforskning

Regeringen

Magalhaes

Deltagande
universitet

Roteran U
de
ansvar

Minor Field Studies
nätverk handläggare

Lärosätena
själva

Miraiuniversitetssamarbetet (MIRAI
2.0)

STINT &
Ambassaden i
Tokyo

Vinnova F

Deltagande
universitet

Sammanfattning

Deltagande organisationer
(enligt rapportering)

Länk

2017 Myndigheter
&
departement

7

Kvartalsvis IntSam består av forskningsfinansiärer, VR, Vinnova, Forte, Formas, Energimyndigheten. STINT är
adjungerad. Enligt forskningspropositionen skall de statliga finansiärerna samverka kring
internationalisering. IntSam är ett viktigt forum för vår verksamhet, då den samlar
forskningsfinansiärerna och skapar ett underlag för strategisk utveckling av Sveriges
internationalisering. Men idag finns inget motsvarande forum för lärosäten eller koordinering mellan
IntSam och lärosätena. Samtidigt finns det ett värde att behålla forumet som det är, en allt för stor
bredd skulle försvåra deras operativa möjligheter.

Vinnova, VR, Forte, Formas,
Rymdstyrelsen,
Energimyndigheten, STINT,

2012 Myndigheter
& lärosäten

11

Kvartalsvis KUF stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom sitt forskningsområde. I kommittén sitter
nio ledamöter som representerar forskningsområden med relevans för låginkomstländer och lägre
medelinkomstländer. Utlyser medel som svenska forskare kan söka i samarbete med forskare från
låg- och medelinkomstländer. Sida har kunskap som de andra inte har. Kan ha mycket stor vikt för
internationalisering. Hur vi kan verka med forskningsråden och de andra. Vi är kunskapsbas för
resten av Sverige gällande internationalisering. Sida finns även med i andra VR-sammanhang som
Intsams grupp om Afrika.

VR, Sida, Formas, Forte, SLU, KI,
VID (Stavanger), UmU, Chalmers,
Folkhälsomyndigheten, GU

https://www.vr.se/omvetenskapsradet/organ
isation/amnesrad-radochkommitteer/kommittenforutvecklingsforskning.ht
ml

2005

Universitet

37

Links the major technical universities in Europe to their counterparts in Latina America and
Caribbean. The main goal is to run an Erasmus-like student exchange area between the two regions.
The network started working actively with externally funded programmes to extend its portfolio of
activities.

KTH, mfl

www.magalhaesnetwork.org/

Roteran U okänt
de
ansvar

Lärosäten

VR

GU

F

F& 2016
U

Halvårsvis Ett nätverk för samarbete kring handläggningsfrågor gällande MFS.

Universitet

10+1

2010

Lärosäten,
UHR &
expertis.

15

Roteran F& 2006
de
U
ansvar

Universitet

5

Nationella
Undergrupp
UHR U
bedömargruppen för
SUHF
(ordf. fr.
antagningsfrågor expertgrupp f. SUHF)
(NBA)
studieadm
frågor
Nordic Five Tech
(N5T)

Frekvens på
möten

Regeringen

Medlemmar

IntSam

Organisationer

Ursprung

Start

Fokus

Kallande

Nätverkets namn (AÖ)

Årsvis

Projektet syftar till att utveckla det akademiska och tvärvetenskapliga samarbetet mellan länderna
(Sverige och Japan) genom att låta forskare, särskilt tidigt i sin karriär, samarbeta. Fokusområden är
material, hållbarhet, åldrande samt inkluderar även innovation.

Kvartalsvis Arbetsgrupp (från 2017) för att utarbeta bedömningshandböckerna; ta ställning till nya regler och
frågeställningar; fatta beslut om tillämning av tillträdesregler; och, ge rekommendationer i
antagningsfrågor. Tidigare bedömningshandboksgruppen.

Alla lärosäten med MFS-program
som så önskar
GU, LU, LiU, UU, UmU LTU, JU,
KaU, LnU, OrU samt HHS
(associerad). Involvering även av
Sveriges innovations och
forskningsråd i världen (STINT).

https://www.mirai.nu/

Lärosätesrepresentanter via
SUHF-mandat (8 pax + ordf.),
UHR-representanter (adjungerade;
4 pax), Juridisk experits
(adjungerad vid behov)

Brings together the five biggest technical universities in the nordic countries. The purpose is to
Aalto Univ, Chalmers, DTU, NTNU, http://www.nordicfivete
increase the mobility between the universities. N5T offers a number of joint master's programmes.and
KTH
ch.org/
also aims to improve the competitive edge and acknowledgement for high quality in education,
research and innovation.

Medlemmar

Technical University of Denmark,
University of Southern Denmark,
Aaarhus University, Tallinn
University of Technology, Aalto
University, Lappeenranta
University of Technology, Tampere
University, University of Oulu,
University of Vaasa, Åbo Akademi
University, University of Turku),
BTH, UmU, MiU, LTH (Lund
University), Luleå University of
Technology, LiU, KTH, Karlstad
University Chalmers.

Nätverk för
Internationalisering
inom Medicinsk
Utbildning i Sverige
(NIMUS)

Deltagande
fakulteter vid
universitet

Universitet

7

Halvårsvis Samverkansgrupp mellan de medicinska fakulteterna i Sverige. Inget formellt mandat/uppdrag har
utdelats så vitt vi kan konstatera, men gruppen är väletablerad och har funnits i många år. Samtliga
medicinska fakulteter ingår. Gruppen är mycket viktig för att främja samverkan och
erfarenhetsutbyten mellan de medicinska fakulteterna i Sverige. Vår (UU) egen samverkansgrupp för
Programövergripande Internationalisering (PIGG) medverkar i NIMUS och rapporterar till
fakultetsnämnder. Med hjälp av fakultetens kommunikatör kan nyheter spridas i UU:s
kommunikationskanaler, exempelvis om grupperingens årliga internationaliseringspris.

LU, KI, UmU, ÖrU, GU, LiU, UU

Nätverket för
internationalisering
av lärarutbildningen i
Sverige (NILS)

Lärosäten

Roteran U
de
ansvar

2014 Lärosäten &
(ca)
UHR

28

Nätverket för
internationell
marknadsföring och
kommunikation
(NIMK)

SUHF

Chalmer U
s
tekniska
högskol
a

2014

38

Nätverket för
samordnare av
Erasmus Mundus
Gemensamma
Mastersprogram

UHR

Roteran U okänt
de
ansvar

UHR

U

Lärosäten

2019 Lärosäten &
UHR

15

Frekvens på
möten

Organisationer

Månatligen NORDTEK, established in the 1930’s as a network of the five Institutes of Technology in the Nordic
countries. Today the network of consist of 30 universities in the Nordic Baltic region with education in
advanced engineering and PhD-level studies. Ökat fokus på strategiskt samarbete inom grund-,
forskarutbildning inom tematiserade områden. Intensifierat samarbete med andra likartade
internationella organisationer.

Start

30

Fokus

Universitet

NORDTEK

Ursprung

Kallande

Deltagande NORDT F& 1935
universitet
EK
U
(NORDTEK) Sekretar
iat & UU

Nätverkets namn (AÖ)

Årsvis

Sammanfattning

Bildandet sprang ur ett behov att få uppmärksamhet för svårigheterna med att internationalisera
lärarutbildningen via de möjligheter som fanns tillgängliga. Nätverket fick möjlighet att bidra till
internationaliseringsutredningen, och blev omskrivet där. Det finns ett fortsatt behov att jobba vidare,
då det fortfarande är problematiskt med internationalisering i denna grupp samtidigt som lärosätena
uppmanas att lägga mycket krut här.

Halvårsvis NIMK arbetar med att samarbeta kring lärosätenas internationella marknadsföring och rekrytering,
erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling. Tydlig struktur med stadgar finns. SI adjungerad
medlem med regelbundna avstämningar med ordförande och vice ordförande för NIMK.

Årsvis

Nätverket ska vara ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte vad gäller EMJMD för såväl
deltagarna i nätverket, UHR som andra eventuella aktörer. Förhoppningen är att kunna erbjuda ett
bättre stöd till lärosätena samt för att öka Sveriges deltagande i EMJMD-programmet som är en del
av Erasmus+.

Deltagande organisationer
(enligt rapportering)

Länk
http://nordtek.net/

Lärosäten som ger lärarutbildning

Alla SUHF:s medlemmar; SI
adjungerad medlem.

UHR, LTU, LU, Chalmers Tekniska
Högskola, UU, UmU, KTH, SLU,
KI, GU, HiG, LiU,

https://si.se/nimknatverket-forinternationellmarknadsforing-ochkommunikation/

Nätverket för
utomeuropeisk
mobilitet

Internationella Roteran U
koordinatorer
de
på lärosäten ansvar

2010 Internationell
a
koordinatorer
& UHR

Frekvens på
möten

Medlemmar

Organisationer

Start

Fokus

Ursprung

Kallande

Nätverkets namn (AÖ)

Sammanfattning

Deltagande organisationer
(enligt rapportering)

Halvårsvis Informellt nätverk av internationella koordinatorer på landets högskolor och universitet. För att
diskutera och utbyta erfarenheter kring aktuella frågor och utmaningar kopplat till mobilitet. Eftersom
UHR enbart deltar vid nätverksmöten som adjungerad och vid behov är det svårt att säga något om
nätverkets påverkan. Men det är en viktig plattform för erfarenhetsutbyte med andra som har liknande
arbetsuppgifter och bidrar i förlängningen positivt på hanteringen av utbytesavtal och studentmobilitet
som kan göra att fler studenter deltar i internationella utbyten.

Lärosäten, UHR.

Omvärldsbevakningsnätverket

Deltagande
myndigheter

VR

F& okänt Myndigheter,
U
forskningsfinansiärer &
SUHF

13

Tre ggr per Myndighetssamverkan kring omvärldsanalys, omvärldsbevakning och omvärldsbevakningsfrågor.
år
Gruppen är löst sammansatt och syftar till att utbyta information och omvärldsspaningar och metoder
för omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Man deltar om man har tid och intresse, inte alla
myndigheter deltar i alla möten men information sprids också genom maillista.

UHR, SUHF, UKÄ, VR, Formas,
Stiftelsen för strategisk forskning,
SI, STINT, Östersjöstiftelsen,
Tillväxtanalys, IVA, Forte, RJ

Pilot tvååriga
tillstånd för
programstudenter
och samarbete kring
studieavsikt

MV & SUHF

MV

U

2019

MV &
lärosäten

6

Kvartalsvis Mandatet är att under en period testa en optimerad avbrottsrapportering från lärosätena och att
utifrån det ge tvååriga tillstånd till programstudenter. Samt samarbete mellan MV. och lärosäten kring
studieavsikt. Gruppen samarbetar kring en standard. Uppdraget har varit att ta fram en standard för
alla att följa, samt interna rutiner vid varje aktör. Pilotens mål är att i framtiden kunna ge tvååriga
tillstånd för alla fleråriga programstudenter.

MV, UmU, LU, KTH,
Linnéuniversitetet, Jönköping
University

Referensgrupp för
sökandekommunikati
on med fokus på
internationella
sökande

UHR

UHR

U

2016

UHR &
lärosäten (via
SUHF)

Halvårsvis Ska bistå UHR med expertis inom områdena kommunikation, rekrytering och antagning i syfte att
uppnå samsyn och enhetlighet kring kommunikationen och informationen på sökandewebbarna.
Gruppen viktig för att kanalisera synpunkter och förslag och ge dem en konkret manifestation i
webbinformation. Utan gruppen som beredningsorgan skulle behoven kanske bli ett sammelsurium
av åsikter från olika håll och individer. Ett sätt att samordnat få sektorns input. Förslag för kommande
sammansättning är 2 som arbetar med internationell rekrytering (UH), 2 med nationell rekrytering
(UH) och 2 inom antagningsverksamhet (UH) och slutligen från UHR 3-4 fasta ledamöter.

UHR,
SUHF/marknadsföringspersonal,
SUHF/antagningspersonal,
UHR/antagning,
UHR/kommunikation.

Rådgivande gruppen
för den officiella
statistiken

Riksdagen

UKÄ

F& 2013 Lärosäten &
U
myndigheter

15

Samrådsmöte med
SI:s centrala
kontaktpersoner
(CKP) vid svenska
lärosäten

SI

SI

U

Lärosäten &
myndigheter

30

SFS internationella
kommitté

SFS

SFS, F& okänt Studentkårer
ESU & U
NOM

28

Länk

Halvårsvis Rådgivande gruppen har i uppdrag att diskutera och lämna synpunkter på UKÄ:s officiella statistik
UKÄ, UU, KI, KTH, LU, Högskolan
och utvecklingsbehov som gäller den. Det är ett forum för användarkontakter och samråd när det
Dalarna, Kungliga Musikhögskolan
gäller den officiella statistiken. För att kunna upprätthålla en aktuell och relevant statistik av hög
i Stockholm, SLU, UmU, SU, SCB,
kvalitet för högskoleväsendet är UKÄ beroende av kontakter med användare av statistiken,
Ladokkonsortiet,
uppgiftslämnare och experter på området. Som statistikansvarig myndighet har vi också en skyldighet Utbildningsdepartementet, VR,
att samråda med användarna och för att ha en kontinuitet i det arbetet har vi en rådgivande grupp.
UHR.
Behovet av den här gruppen kommer att finnas framöver och internationalisering ingår i uppdraget
relaterat till officiell statistik.
Årsvis

Samordning av frågor som rör SI-stipendiater vid lärosätena. Möten 1-2 ggr per år. Etablerades ett
par år efter studieavgifternas införande. Är ett samråd men sker på SI:s initiativ. Alla intressenter
bjuds in dvs. SUHF, alla lärosäten enligt UKÄ:s lista, MIV, UHR i syfte att samråda kring kommande
utlysning av stipendier för utomeuropeiska studenter på masternivå.

Kvartalsvis SFS representant i European Students’ Union (ESU) och Nordiskt Ordförande Möte (NOM), även i
Sverige på nationell nivå i diskussioner kring implementering och påverkans av internationella
studentpolitiska frågor. Komit utgör kärnan av SFS internationella verksamhet.

SI, UHR, MV, SUHF, Alla lärosäten
m. SI-stipendiater.

--

https://sfs.se/omsfs/kommitteer/komit/

STINT Referensgrupp
Omvärldsanalys

STINT

Organisationer

2017 Universitet &
department

37

Årsvis

STINT F& 2018 Myndigheter
U
& finansiärer

9

UU

F

Start

Frekvens på
möten

UU

Medlemmar

South Africa –
Sweden University
Forum (SASUF)

Fokus

Ursprung

Kallande

Nätverkets namn (AÖ)

Strategiska
Universiteten Roteran F&
partnerskapet mellan
själva
de
U
Tokyos universitet
ansvar
och de tre
stockholmsuniversiteten

Universitet

5

SUHF:s expertgrupp
för
internationaliseringsf
rågor

Lärosäten

11

SWARMA

SUHF

Uppsala F& 2015
universit U
et

Sammanfattning
Projektet syftar till att utveckla det akademiska och tvärvetenskapliga samarbetet mellan länderna
(Sverige och Sydafrika) genom att låta forskare som är tidigt i sin karriär mötas. Bring together
researchers from Sweden & South Africa in seminars, exchanges & projects
Create innovative ways to approach internationalization & utilize the power of digital tools in
international collaboration. Connect researchers with funding agencies, industry, ministries &
surrounding society in working towards the Sustainable Development Goals (SDGs)

Kvartalsvis Referensgrupp för omvärldsanalys.

Årsvis

Strategiskt partnerskap mellan Tokyos universitet och tre universitet i Stockholm, KTH, KI och SU.
Innefattar forskningssamarbeten inom material, hållbarhet och åldrande. (Rapporterad av Sveriges
innovations- och forskningsråd i världen (Tokyo))

Kvartalsvis Behandla internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, d.v.s. såväl
utbildning, som forskning och samverkan. Gruppen ska arbeta med strategiska frågor rörande
internationalisering samt erfarenhetsutbyte.

F

1990

Lärosäten

29

SWARMA är ett nätverk för personer som arbetar med support rörande externfinansierad forskning
vid Sveriges lärosäten. Startade som nätverk för EU-finansiering i slutet av 1990 med ett 20-tal
deltagare. Sedan 2019 heter nätverket SWARMA och inkluderar även ett senare tillkommet nätverk
för de som arbetar med support rörande svenska finansiärer. För närvarande är ca 250 individer vid
29 svenska lärosäten, se lista över lärosäten nedan. Nätverket syftar till ömsesidigt utbyte för
professioner inom verksamheten Grants Office/Forskningsstöd mm. Basen är en digital plattform med
mailfunktion och allt arbete inom nätverket är ideellt. Rapportering sker per lärosäte till respektive
ledning – fungera olika på olika lärosäten. Nätverket är operativt och underlättar dagligt arbete vid
lärosätena

TIME

Universiteten Roteran U
(deltagarna)
de
ansvar

1989

Universitet

57

Development of double degree programmes and linked side activities.

The Network of
Experts in Student
Support in Europe
(NESSIE)

Bologna
Roteran U
follow-up
de
group
ansvar
(sprunget ur)

2007 Myndigheter
&
departement

54

Årsvis

Syftet är i huvudsak att överbrygga hinder avseende portabilitet av studiestöd och hjälpa
medlemsländerna i EU att implementera ett mobilt studiestöd. Återkoppling internt till CSN:s
internationella samordningsgrupp. I huvudsak ett nätverk för utbildningsdepartementen i EU, med

Deltagande organisationer
(enligt rapportering)
Departement både i Sverige och
Sydafrika, UU, LU, KaU, KI, KTH,
LiU, MaU, SU, SLU, UmU, GU,
HW, OrU, (samt sydafrikanska
universitet)
https://sasuf.org/south-africasweden-university-forum/

Länk
https://sasuf.org/

STINT, VR, Vinnova, SUHF,
Wallenberg Foundation, IVA, RJ,
SCTC, KVA, SI
KI, KTH, SU, Tokyo Universitet
(Sveriges Innovations och
forskningsråd i världen)

UU, JU, MiU, MU, KTH, BTH, LU,
HHS, UU, SFS, SUHF

https://suhf.se/arbetsgr
upper/expertgruppenforinternationaliseringsfra
gor/

250 individer vid 29 svenska
lärosäten (BTH, Chalmers, FHS,
GU, HHS, HiB, HiD, HiG, HiH, HiK,
HiS, HV, JU, KU, KI, KTH, LULiU,
LTU, LU, MaU, MiU, HH, SLU,
Stockholms konstnärliga högskola,
SU, SH UmU, UU, OrU

KTH,
https://timeassociation.org/timemembers/
CSN, Utbildningsdepartement, EUmedlemmars
studiestödsmyndigheter (motsv.),

https://timeassociation.
org/time-members/

Frekvens på
möten

Medlemmar

Organisationer

Start

Fokus

Ursprung

Kallande

Nätverkets namn (AÖ)

Sammanfattning
stöd av studiestödsmyndigheterna. Många frågor rör EU-rätt, mobilitetsfrågor avseende studiestöd
samt på senare år även frågor kopplade till återbetalning av studielån.

Universitet och
svenska institut i
samverkan för
internationalisering
(USI)

Deltagande Uppsala U
fakulteter vid universit
universitet
et

Deltagande organisationer
(enligt rapportering)
EU-medlemmars
utbildningsdepartement (motsv.)

2006 Universitet &
myndigheter

10

Halvårsvis Utveckla och driva tvärvetenskapliga kurser på avancerad nivå i samarbete med svenska
UU, SU, LU, GU, LiU, UmU,
Medelhavsinstituten. Initialt koncentrerade sig verksamheten helt på masterskurser. Bolognareformen Svenska institutet i Aten, Svenska
var ny och viljan att internationalisera universitetsutbildningen stor. Tanken var att kunna erbjuda
institutet i Rom, Svenska institutet i
tvärvetenskapliga masterskurser, öppna för alla med kandidatexamen, med fältstudier vid
Istanbul, Svenska teologiska
Medelhavet. Tillsammans med föreståndarna vid instituten utformades kurser där man kunde nyttja
institutet i Jerusalem
universitetens kompetensområden med den expertis instituten kunde erbjuda. Efter initiativ av det
svenska Medelhavsinstituten.

Universitetsnätverket Universiteten Roteran U 1990- Universitet &
för
de
tal
UHR
Erasmusansvariga
ansvar

16

Halvårsvis Erasmus+ mobilitet, erfarenhetsutbyte; inkl. detaljfrågor. Minnesanteckningar från möten. Interna
diskussioner och muntlig rapportering från deltagarna. Mötena är på så sätt agendasättande för
UHR:s arbete m E+ . Ingår som del i återrapporteringen till Europeiska kommissionen.

Universitetsnätverket
för strategisk
internationalisering
(UNSI)

15

Initiativ från
Lunds
universitet

Roteran F& 2013
de
U
ansvar

Universitet

Grupperingen består av landets samtliga universitet och är en viktig samverkansarena för
internationaliseringsfrågor samt plattform för erfarenhetsutbyte och viss mån samordning och
beredning i en rad frågor.

UU, LU, GU, SU, UmU, LiU, KI,
KTH, KU, Linné, ÖU, MiU, MU,
SLU, LTH, UHR
UU, LU, GU, SU, UmU, LiU, KI,
KTH, Linné, ÖrU, MiU, MU, SLU,
LTH

Länk

